ฉบับที่ 90/2561

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

แผนการคลังระยะปานกลาง (ปี งบประมาณ 2562 – 2564) และกรอบในการบริหารหนีส้ าธารณะ
ตามพระราชบัญญัติวนิ ัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
_________________________________
คณะรัฐมนตรี ในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบแผนการ
คลังระยะปานกลางตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลัง ของรัฐ (คณะกรรมการฯ) เสนอโดย
แผนการคลังระยะปานกลางเป็ นการดําเนินการตามพระราชบัญญัติวินยั การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
(พ.ร.บ. วินยั การเงินการคลังฯ) ซึ่ งมีผ ลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เพื่อใช้เป็ นแผนแม่บทหลัก
สํา หรับ การวางแผนการดํา เนิ นการทางการเงิน การคลัง และงบประมาณของรัฐ รวมทั้ง แผนการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี และแผนการบริ หารหนี้ สาธารณะ โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็ จภายใน 90
วัน นับแต่วนั ที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ และหลังจากนั้นต้องมีการทบทวนและจัดทําให้แล้วเสร็ จภายในสาม
เดือนนับ แต่วนั สิ้ นปี งบประมาณทุกปี โดยเมื่อคณะรัฐมนตรี ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการคลัง
ระยะปานกลางแล้ว ให้นาํ แผนการคลังระยะปานกลางมาประกอบการพิจารณาในการจัดทํากรอบวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี รวมทั้งให้หน่วยงานของรัฐนําไปใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดเก็บหรื อ
หารายได้ การจัดทํางบประมาณ และการก่อหนี้ของหน่วยงานของรัฐ
แผนการคลังระยะปานกลางประกอบด้วย (1) เป้ าหมายและนโยบายการคลัง (2) สถานะ
และการประมาณการเศรษฐกิจ (3) สถานะและประมาณการการคลัง ซึ่ ง รวมถึง ประมาณการรายได้
ประมาณการรายจ่าย ดุลการคลัง และการจัดการกับดุลการคลังนั้น (4) สถานะหนี้ สาธารณะของรัฐบาล
และ (5) ภาระผูกพันทางการเงินการคลังของรัฐบาลและได้กาํ หนดเป้ าหมายนโยบายการคลังในระยะปาน
กลางเพื่อเข้าสู่ การจัดทํางบประมาณแบบสมดุลในระยะยาว ดังนั้น รัฐบาลควรมุ่งบริ หารรายได้และรายจ่าย
ให้อยูภ่ ายใต้กรอบความยัง่ ยืนทางการคลัง โดยการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บภาษีและการปรับอัตรา
ภาษีที่เหมาะสมเพื่อให้รายได้รวมเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันจะต้องจํากัดการขยายตัวของรายจ่ายในภาพรวม
โดยเฉพาะรายจ่ายประจําและเพิ่มสัดส่ วนของรายจ่ายลงทุนให้สูงขึ้นด้วย
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติรับทราบการกํา หนดสัด ส่ ว นเพื่อ ใช้เ ป็ นกรอบในการ
บริ หารหนี้ สาธารณะตามมาตรา 50 แห่ ง พ.ร.บ. วินยั การเงินการคลังฯ ซึ่ งประกอบด้วยตัวชี้วดั 4 ด้าน ดังนี้
(1) สัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ต้องไม่เกินร้อยละ 60 (2) สัดส่ วนภาระหนี้ ของ
รัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจําปี งบประมาณ ต้องไม่เกินร้อยละ 35 (3) สัดส่ วนหนี้ สาธารณะที่เป็ น
เงินตราต่างประเทศต่อหนี้ สาธารณะทั้งหมด ต้องไม่เกินร้อยละ 10 และ (4) สัดส่ วนภาระหนี้ สาธารณะที่

2
เป็ น เงิน ตราต่า งประเทศต่อ รายได้จ ากการส่ ง ออกสิ น ค้า และบริ ก าร ต้อ งไม่เ กิน ร้อ ยละ 5 โดยในการ
พิจารณากําหนดสัดส่ วนข้างต้นได้พิจารณาถึงความยัง่ ยืนทางการคลัง การกํากับการกูเ้ งินให้เป็ นไปตาม
กรอบวินยั การเงินการคลัง การบริ หารหนี้ สาธารณะให้มีตน้ ทุนและความเสี่ ยงที่เหมาะสม ความสอดคล้อง
กับแผนการคลังระยะปานกลาง ตลอดจนมีการเปรี ยบเทียบแนวปฏิบตั ิในทางสากล ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง
จะรายงานสถานะหนี้ สาธารณะคงค้า งและสัดส่ ว นหนี้ ที่เ กิดขึ้ นจริ ง ต่อคณะกรรมการฯ และ ครม. เพื่อ
ทราบภายใน 60 วัน นับแต่วนั สิ้ นเดือนมีนาคมและกันยายนของทุกปี
_____________________________________

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร 02 273 9020 ต่อ 3558
สํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ โทร 02 265 8050 ต่อ 5515

แผนการคลังระยะปานกลาง

MEDIUM TERM FISCAL FRAMEWORK: MTFF

ใช้เป็นแผนแม่บทหลัก
✓ การวางแผนการดาเนินงานทางการเงินการคลัง
✓ การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
✓ การบริหารหนี้สาธารณะ

มาตรา 81 ในบทเฉพาะกาล ให้คณะกรรมการฯ จัดทาแผนการคลังระยะปานกลาง ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ (19 กรกฎาคม 2561)

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

สถานะและ
ประมาณการเศรษฐกิจ

ประมาณการ
รายได้

กรอบวงเงิน
งบประมาณรายจ่าย

ดุลการคลัง

หนี้สาธารณะ

ภาระผูกพัน
ทางการเงินการคลัง
ของรัฐบาล

1

ส่วนที่ 3

เป้าหมายและนโยบายการคลัง
เป้าหมายการคลัง
นโยบายและมาตรการระยะปานกลาง
และแผนการคลังระยะปานกลาง

▪
▪
✓
✓

เป้าหมายการคลังระยะยาว “การจัดทางบประมาณแบบสมดุล”
รัฐบาลมุ่งบริหารรายได้และรายจ่ายให้อยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง
เพิ่มประสิทธิภาพรายได้ เช่น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
เพิ่มประสิทธิภาพรายจ่าย เช่น จากัดการขยายตัวรายจ่ายประจา
และเพิ่มสัดส่วนของรายจ่ายลงทุนให้สูงขึ้น

การกาหนดสัดส่วนเพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ
(มาตรา 50 พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561)
OBJECTIVES

PRUDENT DEBT MANAGEMENT

Debt Affordability

ไม่ผิดนัดชาระหนี้

Sustainability

เกิดความยั่งยืนทางการเงินและการคลัง

Creditability

เกิดความน่าเชื่อถือของประเทศและหน่วยงานผู้กู้

• กากับการกู้เงินให้เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลัง
• กากับการบริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนและ
ความเสี่ยงที่เหมาะสม

พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (มาตรา 50)

PUBLIC
DEBT
INDICATORS

(4 สัดส่วน)

เพดาน

(1) หนี้สาธารณะ ต่อ GDP

≤ 60%

(2) ภาระหนี้ของรัฐบาล ต่อ ประมาณการรายได้

≤ 35%

(3) หนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ต่อ หนี้สาธารณะทั้งหมด

≤ 10%

(4) ภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ต่อ รายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ

≤ 5%

REPORTING
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างและสัดส่วนหนี้ที่
เกิดขึ้นจริง ต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลัง
ของรัฐและคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ภายใน 60 วัน
นับแต่วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนของทุกปี

REVIEW
ทบทวนสัดส่วนอย่างน้อย ทุก 3 ปี

